
    
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
2023-03-06

Sammanträde med  Kommunstyrelsen 
Plats och tid Stora sammanträdesrummet kl. 09:30 – 16:10 
  
Beslutande 

Ledamöter Beata Allen (C) Ordförande 
Arijana Jazic (S) 1:e vice ordförande 
Tommy Gustafsson (S) 
Annki Stark (S) 
Sune Svensson (S) 
Paul Brinkmann (C) 
Maria Lundblom Bäckström (KD) 
Marianne Cederqvist (KD) 
Anita Walfridsson (M) 
Yvonne Bäckelid (M) 
Kristin Apsey (SD) 
Gabriel Soldan (SD) 
Anna Ekström (L) 

 
Tjänstgörande ersättare Christian Berntö, ersätter Mats Hansson (M) 

Inga-Lill Lindh, ersätter Tobias Kreuzpointner (C) 
 
Tjänstemän Hugo Thorén, sekreterare 
 Mikael Fornander, kommundirektör 
 Maria Engmalm Wallsten, ekonomichef §§ 64 – 69 
 Johanna Evegren, avdelningschef kommunserviceavdelningen § 64 
 Michael Wirestam, samhällsbyggnadschef § 64 
 Rosemarie Segersson, skolchef § 64 
 Carina Andersson, socialchef § 64 
 Ola Gustafsson, näringslivsansvarig § 70 
 Caroline Engström, HR-ansvarig § 71 
    
Utses att justera Sune Svensson 
 
Justeringens plats  Kommunhuset 2023-03-08   Paragrafer 64-75 
och tid 
 
 
 
Underskrifter                     
 Sekreterare   ……………………………………………   
  Hugo Thorén 
 
 
 
 Ordförande   ……………………………………………  
 Beata Allen 
 
 
 
 Justerande   ……………………………………………. 
 Sune Svensson 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

  Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen  2023-03-06  

 
   
   ANSLAG/BEVIS 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 
Organ Kommunstyrelsen 
 
Sammanträdesdatum 2023-03-06 
 
Förvaringsplats  
för protokollet Kommunhuset 
 
Datum då anslag  2023-03-10 Datum då anslag  2023-04-01 
publiceras  tas bort 
 
 
Underskrift …………………………………………… 
 Hugo Thorén 
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kommunstyrelsens ordförande 
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§ 75 Delegationsbeslut   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

KS § 64 Information: Årsredovisning 2022 Aneby 
kommun 
Dnr KS 2023/1 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Ekonomichef, kommundirektör samt avdelningscheferna redogör för budget- 
och verksamhetsuppföljning 2022.  

Beslutsunderlag  
Årsredovisning 2022 Kommunövergripande anslaget 
Årsredovisning 2022 Kommunserviceavdelningen 
Årsredovisning 2022 Samhällsbyggnadsavdelningen 
Årsredovisning 2022 Sociala avdelningen 
Årsredovisning 2022 Barn- och utbildningsavdelningen 

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KS § 65 Ramjustering 5 2022 
Dnr KS 2022/5 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna ramjustering 5, 2022 som innebär förändring av budget 2022 och 
2023. 

Ärendebeskrivning  
I tabellen nedan framgår uppdaterade budgetramar efter ramjustering 5, 2022 som 
påverkar budget 2022 samt ingående värden till budget 2023. 

För 2022 avser justeringarna: 
- Avskrivningar justering nov-dec 80 tkr 

 

 
 

Budget 2023 utgår från beslut Budget 2023 del 1 men inkluderar ramjusteringar 
för 2022 som påverkar 2023 års budget. 
 

För 2023 avser justeringarna: 
- Förändrat personalomkostnadspålägg (PO) från 39,75% till 42,75% om 

6 898 tkr 
- Internkostnader för kost, lokalvård och hyror omfördelas. 

 
Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet 
 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-02-13 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-02-20 
      

Ramjustering 5, 2022 Budget 2022 Avskrivning 
nov-dec 
justering

Summa 
budget 2022

Kommunövergripande -20 617 1 -20 616

Kommunserviceavdelningen -23 647 -107 -23 754

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -170 931 54 -170 877

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -36 622 -36 622

Sociala avdelningen -157 184 -35 -157 219

Samhällsbyggnadsavdelningen -15 891 6 -15 885

Finansförvaltningen 1 809 1 809

Kommunrevision -556 -556

Överförmyndare -868 -868

Kommunfullmäktige -435 -435

Summa -424 942 -80 -425 022

Ramjustering 5, 2022
Budget 2023* Nytt PO Interna 

kostnader
Summa 

budget 2023
Kommunövergripande -23 238 -223 -11 -23 472

Kommunserviceavdelningen -7 312 -628 2 273 -5 667

Barn- och utbildningsavd Grundskola mm -174 277 -2 868 -1 986 -179 131

Barn- och utbildningsavd Gymnasiet -39 863 -130 -39 993

Sociala avdelningen -160 263 -2 796 -202 -163 262

Samhällsbyggnadsavdelningen -13 328 -245 -74 -13 647

Finansförvaltningen 1 809 1 809

Kommunrevision -580 -5 -585

Överförmyndare -891 -891

Kommunfullmäktige -336 -3 -340

Summa -418 280 -6 898 0 -425 178

*Enligt Budget del 1 2023 samt ramjustering 2022 exkl avskrivningar
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

KS § 66 Omdisponering av 2022 års 
investeringsbudget till 2023 
Dnr KS 2023/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att överföra 27 956 tkr av ej förbrukade investeringsmedel från 
investeringsbudgeten för 2022 till investeringsbudgeten för 2023. 

att därefter omdisponera investeringsbudget 2023 genom att förlägga projekt 
längre fram i tiden, innebär minskad budget om 30 182 tkr, samt 

att överföra 12 000 tkr av ej förbrukade investeringsmedel från 
investeringsbudgeten för 2022 avseende LSS-boende till investeringsbudgeten för 
2023. 

Ärendebeskrivning  
Under 2022 investerade kommunen för 15 298 tkr av en budget på  
46 512 tkr, vilket motsvarar en förbrukning om 33%. 

Anledningen till den låga förbrukningen beror framför allt på att utbyggnaden av 
Vireda skola är försenad. I budgeten ingår 16,8 miljoner kronor i projektet som 
får flyttas över till kommande år. En annan orsak är att det har varit längre 
leveranstider. 

För att täcka överskridanden används överblivna medel från avslutade 
investeringar 2022. 

Ett antal investeringsprojekt har inte slutförts alternativt inte påbörjats under 
2022. Ett par projekt, som är budgeterade 2023, har påbörjats under 2022. Dessa 
belopp justeras mellan åren. Det finns även behov av omdisponering av beslutad 
budget för 2023 utifrån det ekonomiska läget. Några projekt har blivit dyrare 
utifrån kostnadsläget och kräver utökad budget. Några projekt får flyttas framåt i 
tiden, se bilaga. 

Budgeten totalt för 2023, inklusive överföring av investeringsmedel och översyn, 
blir 30 360 tkr. 

Överföring från 2022  27 956 tkr 
Förändring budget 2023  -30 182 tkr 
Investeringsbudget 2023  32 585 tkr 
Summa investeringsbudget 2023 30 360 tkr 

Utöver ovan fanns 12 000 tkr i budget för LSS-boende för 2022, dessa har inte 
nyttjats och föreslås föras över till 2023. Totalt blir budgeten för 2023 avseende 
LSS-boende, 24 000 tkr. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

I tabell nedan visas förslag till ny budget för 2023. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-02-16 
Omdisponering till 2023 per projekt 
Summering omdisponering till 2023 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2023-02-27 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige

Investeringar
Budget 2023 Omdisp från 

2022 till 2023

Förändringar 

av 2023 ram

Budget 2023 

ny

Byggnader 23 560 25 081 -28 194 20 448

Gator och vägar 1 350 700 0 2 050

Inventarier 3 625 400 -1 675 2 350

Maskiner 1 750 0 -350 1 400

Programvaror 0 1 625 162 1 787

Teknik 1 000 0 0 1 000

Utemiljö 300 150 -125 325

Exploatering 1 000 0 0 1 000

Summa investeringar 32 585 27 956 -30 182 30 360

LSS-boende 12 000 12 000 24 000
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KS § 67 Balanskravsresultat och reservering till 
Resultatutjämningsreserv, RUR 
Dnr KS 2023/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att avsätta 12 miljoner kronor till resultatutjämningsreserv och ackumulerad 
resultatutjämningsreserv uppgår till 30 miljoner kronor. 

Ärendebeskrivning  
Balanskravsutredning ska redovisas i årsredovisningen, 11 kap. 10 § LKBR.  

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2020 §120 om införande av 
resultatutjämningsreserv (RUR). Det innebär att kommunen kan avsätta medel av 
överskott för att kunna disponera vid ett framtida underskott. Om soliditeten 
inklusive pensionsskulden är positiv har kommunen möjlighet att avsätta det som 
överstiger 1 procent av skatter och bidrag. Om soliditeten är negativt är det 2 
procent. 

Årets resultat 2022 visar på ett positivt resultat om 38,9 miljoner kronor. Årets 
resultat efter balanskravsjusteringar är 38,8 miljoner kronor. Det finns inget 
negativt balanskravsresultat att återställa från tidigare år. 

Balanskravsutredningen 2022 är enligt följande: 

Förslaget är att avsätta 12 miljoner kronor, vilket innebär ackumulerad RUR om 
30 miljoner kronor. Bedömningen baseras på att Aneby kommun ska kunna 
använda RUR utifrån befintlig likviditet samt att kravet på en genomsnittlig 
resultatnivå om 2 procent på 10 år ska kunna uppnås även om vissa år uppvisar 
ett negativt resultat, där RUR används för återställande.  

Årets balanskravsresultat blir 26,8 miljoner kronor. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-02-16 
Protokollsbeslut budgetberedningen, 2023-02-27 
      

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

2018 2019 2020 2021 2022

Årets resultat enligt resultaträkningen 1,3 -1,3 10,2 17,2 38,9

- Samtliga realisationsvinster 0,0 -2,2 0,0 -0,2 -0,1

+ Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet

+ Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet

+/- Orealiserade  vinster och förluster i värdepapper

+/- Återföring av orealiserade vinster och förluster i värdepapper

Årets resultat efter balanskravsjusteringar 1,3 -3,5 10,2 17,0 38,8
- Reservering av medel till resultatutjämningsreserv -5,9 -12,1 -12,0

+ Användning av medel från resultatutjämningsreserv

Årets balanskravsresultat 1,3 -3,5 4,3 4,9 26,8
UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -3,5 0,0 0,0 0,0

Ackumulerad RUR 5,9 18,0 30,0
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 
 
KS § 68 Planeringsförutsättningar 2024 
Dnr KS 2023/109 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
De övergripande förutsättningar ger de grundläggande delarna i ett budgetarbete. 
Utgångspunkten är de aktuella prognoserna avseende skatter och 
utjämningsbidrag som påverkas av hur konjunkturen går och vilken 
befolkningsutveckling som prognostiseras i kommunen. Förutsättningarna visar 
även på kostnadsutvecklingen i form av inflation men lyfter även andra delar som 
demografi, arbetsmarknad men även kommunens ekonomiska läge som påverkas 
bland annat av investeringsbehoven. 

Omvärldsläget med höga inflationsnivåer och lågkonjunktur kommer innebära 
flera år av osäkerhet i skatteunderlagsprognosen (SKR, cirkulär 23:07). Även om 
det ser ut att vara en svag ökning av skatteunderlaget de närmaste åren så kommer 
den höga inflationen urholka skatteunderlaget. 

Planeringsförutsättningarna utgår från en resultatnivå om 2,5 procent för hela 
planperioden men det kan konstateras att förutsättningarna är försämrade jämfört 
med Budget 2023. För 2024 är det ett negativt utrymme om 3,4 miljoner kronor. 
För 2025 och 2026 finns ett mindre utrymme men samtidigt lyfts osäkerheten 
kring om inflationen minskar i utveckling, som prognosen utgår från.  

I förutsättningarna tas ingen hänsyn till kostnadsökningar utöver det index som 
ingår i arbetsmaterialet. Redan nu vet vi att exempelvis kostnaden för el och hyror 
överstiger detta. För att kunna prioritera verksamheter så kommer det krävas 
åtgärder i andra verksamheter utifrån gällande förutsättningar. 

Ekonomichef Maria Engmalm Wallsten föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-02-24 
      

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 
Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

 

 

KS § 69 Budgetdirektiv 2024 
Dnr KS 2023/6 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att överlämna direktiv till budgetberedningen enligt upprättat förslag (bilaga). 

Deltagande i beslut 
Anna Ekström (L) avstår från att delta i beslutet. 

Ärendebeskrivning  
Kommunstyrelsen lämnar varje år budgetdirektiv till budgetberedningen. 
Kommunstyrelsens ordförande redovisar förslag till budgetdirektiv 

Kommunstyrelsen ajourneras 14:25 – 14:40 för att ges möjlighet till politiska 
överläggningar samt att ta del av sent upprättad handling. 

Protokollsanteckning 
Anna Ekström (L) lämnar in följande protokollsanteckning: 

Deltar inte i ärendet då underlaget för budgetdirektivet 2024 läggs fram till 
kommunstyrelsen kl. 10:13 samma dag, under sittande möte och föredragningar i 
andra ärenden. Även om det är så budgetdirektivet har lagts fram tidigare år så blir 
det svårt om inte omöjligt för oss som opposition att ta del av detta och kunna ta 
ställning i frågan. 

Beslutsunderlag  
Budgetdirektiv 2024 
      

Beslutet skickas till 
Budgetberedningen 
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2023-02-24 

 

Budgetdirektiv 2024 
Inledning 
Budgetdirektivet anger kommunstyrelsens politiska viljeinriktning i arbetet med budget 2024 och 
verksamhetsplan 2025-2026, gällande verksamhetsmål och finansiella mål. Direktivet utgår från Aneby 
kommuns vision Ett gott liv i en hållbar och växande kommun. 

Bakgrund 
En ansvarsfull politik behöver säkra att kommunens ekonomi räcker till för välfärdsuppdraget gentemot 
invånarna. Alla måste ta ansvar och ställa kostnader mot värde och behov.  De beslut som kommunen 
fattar ska vara väl underbyggda och utgå från kommunens två styrande dokument, Översiktsplanen och 
Strategiska planen där det övergripande målet är 7500 invånare år 2035. De styrande dokumenten lyfter 
vikten av att Agenda 2030 samt Parisavtalet ska vara vägledande i beslut och handling. 

En av samhällets stora utmaningar handlar om kompetensförsörjning i samband med den demografiska 
utvecklingen. Som en konsekvens av detta kommer det att ställas höga krav på noggrann planering och 
analys av vilka åtgärder som behöver vidtas för att säkra att välfärdsuppdraget kan utföras. 
 
Utifrån att de ekonomiska förutsättningarna för planperioden 2024–2026 fortsatt är ansträngda, behöver 
nya utgiftsposter noga övervägas, såvida inte omfördelningar kan göras eller att andra externa resurser 
tillförs. Befintliga behov ska finansieras med planeringsförutsättningarna som grund.  

 
Strategiska övergripande mål som stödjer visionen 
Budget- och verksamhetsplan ska uttrycka hur Aneby kommun under kommande 3-årsperiod ska arbeta 
för att uppnå intentionen i visionen genom de strategiska mål som är fastställda av kommunfullmäktige. 

Följande uppdrag till budgetberedningen, vilka är kopplade till de övergripande målen, ligger till grund för 
utarbetande av förslag till rambudget 2024. 

 
1. Aneby kommuns medborgare, företagare, besökare och externa kontakter får tjänster av 

god kvalitet, detta med ett gott bemötande där man känner förtroende och delaktighet 
• Identifiera och anpassa ambitionsnivån i våra verksamheter till befintliga resurser, med 

hänsyn tagna till optimala arbetssätt, god kvalitet, attraktivitet och uppfyllelse av lagkrav.  
• Så långt som möjligt undvika kortsiktig ryckighet i verksamheterna under planeringsperioden. 

 
2. Aneby kommuns ekonomi är hållbar och i balans 

• Utifrån den framskrivning som finns för åren 2025–2026 arbeta för att nå en resultatnivå som 
tydligt strävar mot ett överskottsmål på 2 procent över en 10-årsperoiod i syfte att säkra en 
hållbar ekonomi över tid. 

• Ta fram förslag till en motiverad och hållbar investeringsbudget 2024 med indikation för 
2025–2026. Identifiera investeringar som kan ge positiva effekter i det dagliga arbetet i syfte 
att begränsa framtida kostnadsutveckling vad gäller drift och underhåll. 
 

3. Aneby kommun är en attraktiv arbetsgivare 
• Skapa förutsättningar för en hälsofrämjande arbetsplats och ett tryggt och hållbart ledarskap. 
• Skapa strategier för att möta kompetensutmaningen, vilket innebär aktiviteter för förändrade 

arbetssätt samt för att  kunna behålla och kompetensutveckla befintlig personal. 
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4. Aneby kommun bedriver ett kontinuerligt innovativt förbättringsarbete 
• Identifiera nya och innovativa arbetssätt, gärna som utgår från digitalisering, automatisering 

och genom ökad samverkan, i syfte att skapa effektiviseringar och mervärden för våra 
invånare på kort och lång sikt.  

• Identifiera och ta vara på alternativa finansieringsformer. 
 

5. Aneby kommun erbjuder hög livskvalitet och en hållbar tillväxt som gör att människor vill 
bo, vistas och verka här 
• Beakta behov av bostäder och verksamhetslokaler utifrån den demografiska utvecklingen på 

kort och lång sikt. 

 

Återrapportering 
Återrapportering av budgetberedningens arbete 
ska ske löpande till kommunstyrelsen med 
framläggande av slutligt förslag till rambudget 

2024 på kommunstyrelsen sammanträde  
den 7 juni 2023.  

 

 

---------------------------------------------- 

Beata Allen (C) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum 
 

Kommunstyrelsen 2023-03-06 

Justerandes sign  Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
 

KS § 70 Uppföljning av Aneby kommuns 
näringslivsstrategi 2020-2024 
Dnr KS 2019/403 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att godkänna uppföljningen och lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Aneby kommun antog under 2020 en ny näringslivsstrategi för åren 2020-2024. 
Näringslivsstrategin ska följas upp årligen för att följa utvecklingen för 
näringslivsarbetet i kommunen.  
 

Näringslivsstrategin antogs av kommunfullmäktige 2020-02-24. Till största delen 
bygger de mätbara målen i strategin på resultat från Svenskt Näringslivs 
företagsenkät och den årliga rankingen av företagsklimatet i landets samtliga 
kommuner. Resultatet av denna presenterades i september och Aneby har en 
fortsatt stark placering bland landets 290 kommuner. För 2022 blev placeringen 
38 (att jämföra med 37 för år 2021). Aneby kommun ligger på 38:e plats bland 
landets 290 kommuner. I kommungruppen ”Pendlingskommuner nära större 
stad”, där 52 kommuner hör hemma, placerar sig Aneby på tolfte plats. 
Kommunen sticker ut negativt inom sex mätområden. Nedan följer placering för 
respektive mätområde bland de 290 kommunerna. 
 

• 246 – Entreprenader – antal varor och tjänster som kommunen köper in 
från privata företag, föreningar och stiftelser. 

• 196 – Kommunalskatten. 
• 172 – Jobb i kommunen. Relationen mellan antalet personer (20–74 år) 

som har sin arbetsplats i kommunen och antalet personer (20–74 år) som 
bor i kommunen.  Har kommunen ett bra företagsklimat är det lättare att 
starta och driva företag . Det skapar fler företag och i sin tur fler 
arbetstillfällen. 

• 157 – Marknadsförsörjning. Hur stor andel av kommuninvånarnas 
inkomster som kommer från privata företag, föreningar och stiftelser. 
Marknadsförsörjning kan ses som ett mått på det lokala näringslivets 
vitalitet och omfattning. 

• 129 – Brott och otrygghet. Brottslighet och otrygghet hämmar företagens 
tillväxt- och utvecklingsmöjligheter. Faktorn beskriver i vilken 
utsträckning som företag påverkas negativt av brottslighet/otrygghet i 
kommunen. 

• 125 – Hur företagen upplever vägnätet samt tåg- och flygförbindelser, det 
vill säga den fysiska infrastrukturen. 

 

Inom övriga elva mätområden har kommunen placeringar mellan 18-62. Bästa 
placeringen, 18, gäller rubriken ”Konkurrens från kommunens verksamheter”. 
 

Företagsbesök 
Kommunledningen tillsammans med näringslivsansvarig gör regelbundet 
företagsbesök för att hålla en god kontakt med näringslivet. Här görs besök hos 
allt från våra största arbetsgivare till enmansföretag och med god representation 
av olika branscher. Dessa besök utgör ett värdefullt kvitto på hur företagen 
arbetar, utvecklas samt planerar för framtiden. Här ges också möjligheter för 
företagen att framföra sina åsikter om kommunen och eventuella tankar och idéer 
om frågor att lyfta vidare. Under den gångna mandatperioden, 2019-2022, 
genomfördes ett 40-tal besök på plats hos företagen, men då var det långa 
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perioder under pandemin som fysiska besök undveks. Istället genomfördes en 
rundringning bland företagen under pandemin och där cirka 85 företagskontakter 
registrerades under några dagar i nov-dec 2020. 
 

Industrimark och -lokaler 
Kommunen har ett stort dilemma när det gäller tillgång på industrimark för 
nyetableringar. Kommunägd detaljplanelagd industrimark som inom rimlig tid kan 
erbjudas för nyetablering är i det närmaste obefintlig. När det gäller industrilokaler 
är det också en mycket låg tillgång för närvarande. Här har kommunen valt att ej 
ha egna lokaler, men även bland privata fastighetsägare är det mycket skral tillgång 
på lediga industrilokaler. 
 

Kompetens, rekrytering och bostäder 
Vissa branscher i Aneby har svårt att rekrytera rätt kompetens, men ett större 
problem är för flera arbetsgivare att hitta personal över huvud taget. När 
nyrekrytering lyckas, och individer vill bosätta sig i Aneby, kan det vara svårt att 
finna bostäder. Framförallt saknas byggklar tomtmark i Aneby tätort. Även om 
det i dagsläget inte är direkt efterfrågat måste kommunen säkerställa byggklar 
tomtmark med det snaraste, för att företag ska klara att rekrytera personal på sikt. 
 

Samarbetet skola-näringsliv 
Ett ökat samarbete mellan skola och näringsliv har skett under senaste åren. Bland 
annat har skolan inlett samarbete med UF (Ung företagsamhet) för att stimulera 
entreprenörskap. Vid företagsmässan i september 2022 gjorde samtliga elever i 
årskurs 6-9 besök på mässan och genomförde intervjuer med företagen som fanns 
på plats. Nu planeras för ytterligare samarbetsaktiviteter mellan skolan och Aneby 
Näringslivsförening för att regelbundet lyfta olika yrkesroller. 
 

Affärsutvecklare via Science Park 
Aneby kommun har genom avtal med Science Park tillgång till en affärsutvecklare 
med 40 procent arbetstid. Tjänsten delas med Eksjö kommun (60 procent). 
Affärsutvecklaren jobbar med starta eget-grupper och hjälper företag med start, 
utveckling och tillväxt, bland annat genom marknads- och affärsplaner. I arbetet 
ingår även utveckling av etablerade företag eller avknoppning av nya verksamheter 
med tillväxtpotential. 
 

Nystartade företag i Aneby kommun 
Under 2022 registrerades 61 nya verksamheter i Aneby kommun, varav 26 privata 
aktiebolag, 31 enskilda firmor och 4 handelsbolag. Detta kan jämföras med 42 
registrerade verksamheter under 2021, varav 18 privata aktiebolag och 24 enskilda 
firmor. 
 

Arbetsmarknaden 
Under januari 2023 rapporterade Aneby kommun en total arbetslöshet 
på 5,4 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol 
(−1,0 procentenheter). Siffran kan jämföras med Jönköpings län, där 
arbetslösheten är 5.5 procent. Sett till antalet personer betyder det att 183 av 3 389 
invånare i åldern 16 till 651 år i Aneby kommun var inskrivna som arbetssökande 
(27 färre än i januari i fjol). Det är den lägsta arbetslösheten sedan i juli 2019. 
Arbetslösheten bland utlandsfödda var 17,5 procent under januari, motsvarande 
93 av 531 personer. Det är 6,1 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol 
(−30 om man räknar personer). Därmed är de utlandsföddas arbetslöshet lägre än 
vid samma tidpunkt i fjol för 23:e månaden i följd.  
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2023-02-15 
Uppföljning näringslivsstrategin 2020-2024 
Protokollsbeslut allmänna utskottet, 2023-02-20 
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KS § 71 Information: HR 
Dnr KS 2023/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
HR-ansvarig Caroline Engström informerar om sjukfrånvaron fram till januari 
2023. Den ackumulerade sjukfrånvaron för 2022 hamnade på 7,78%, vilket är en 
avvikelse från målet på 5,9%. 
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KS § 72 Ej verkställda beslut till IVO kvartal 1 
Dnr KS 2023/35 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 

att lägga informationen till handlingarna samt anmäla beslutet till 
kommunrevisionen. 

Ärendebeskrivning  
Till sociala utskottet rapporteras in ej verkställda beslut enligt 3 kap 1§ SoL och 
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt 
28 f-g §§ LSS. För kvartal 4 år 2022 fanns fyra ej verkställda beslut, vilket 
rapporterats till Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. 

Beslutsunderlag  
Ej verkställt beslut nr 1 kvartal 1 
Ej verkställt beslut nr 2 kvartal 1 
Ej verkställt beslut nr 3 kvartal 1 
Ej verkställt beslut nr 4 kvartal 1 
Protokollsbeslut sociala utskottet, 2023-02-23 
      

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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KS § 73 Information från kommundirektör och 
kommunstyrelsens ordförande 
Dnr KS 2023/20 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning  
Kommundirektör Mikael Fornander och kommunstyrelsens ordförande Beata 
Allen informerar om följande: 

- Kommunens arbete för ökad cybersäkerhet fortgår. Ledamöterna i
kommunstyrelsen uppmanas vara vaksamma gentemot misstänksamma
mail. Om man misstänker att man har varit med om ett försök till
kapning, ska man anmäla det till Höglandets IT.

- Rekrytering av sommarvikarier till de kommunala verksamheterna pågår.
Delningar av jobbannonser uppskattas, och hjälper kommunen i sitt
arbete att få större spridning av annonserna.

- Biblioteket flyttar temporärt till gamla apotekslokalen under tiden som de
befintliga lokalerna renoveras.

- Ägardialog med Aneby Miljö & Vatten AB kommer att äga rum 9 mars.
- 23 mars bjuder kommunen in till det första medborgarmötet för unga.
- Leaderområdet Astrid Lindgrens hembygd kommer inom kort börja

kunna ta emot projektansökningar. Jordbruksverket har godkänt
Leaderområdet, och en ny webbplats och grafisk profil har lanserats.

- Inom kort kommer ett inriktningsbeslut gällande gymnasiesamverkan
presenteras för Höglandsförbundets arbetsutskott. Inriktningsbeslutet är
av utredningskaraktär, och utredningen väntas pågå året ut.

- Sommenbygdens Folkhögskola har kallat till ett extra rådslag med
huvudmännen för att diskutera en ansträngd ekonomisk situation. Mötet
äger rum den 15 mars.
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KS § 74 Anmälningsärenden 
 

Beslut  
Kommunstyrelsen beslutar  

att anse ärendena anmälda. 

Ärendebeskrivning  
Protokoll allmänna utskottet, 2023-02-20 

Protokoll barn- och utbildningsutskottet, 2023-02-21 

Protokoll samhällsbyggnadsnämnden, 2023-02-22 

Protokoll sociala utskottet, 2023-02-23 

Protokoll budgetberedningen, 2023-02-27 

Protokoll Höglandets samordningsförbund, 2023-01-26 

Protokoll Kommunalt forum, 2023-02-03 

Kommunstyrelsens presidium: Skrivelsen till Region Jönköpings län, Jönköpings 
länstrafik och Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö, angående 
besparingsåtgärder i kollektivtrafiken 2023 

Sveriges kommuner och regioner: Ledarskapsstöd Nära vård 
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KS § 75 Delegationsbeslut 
 

Ärendet utgår. 
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